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Blijf rustig als je een hoornaar ziet!
De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo
vaak iets bijzonders te zien. Maar... je moet er oog voor hebben. IVN BergeijkEersel helpt de lezers om meer te zien, te horen en te beleven.
Deze week natuur dichtbij huis…....hoornaars!
(door Anny van Kessel)
Gelukkig mogen we sinds vorige week weer zonder mondkapjes de winkels en restaurants in
en mogen we met zijn allen op het terras zitten. Maar met al die lekkernijen op tafel komt
ook de tijd van de wespen en bijen er weer aan. Soms zie je een hele grote wesp, wel 3,5
centimeter lang! Het is dan waarschijnlijk een hoornaar, familie van de wespen. Het is de
grootste wesp van Nederland en België. Laatst zaten wij buiten op ons terras en kwam er
een hoornaar op de fles met water zitten (zie foto).

Inheemse hoornaar (foto Anny van Kessel)

Links Aziatische hoornaar (rode punaise),
rechts inheemse hoornaar (groene punaise),
(foto Nicky Torbeyns)

Mijn eerste reactie was een beetje angstig. Wat zou hij doen, zou hij naar me toe komen?
Het is toch een erg groot insect, groter dan de insecten die normaal bij ons rondvliegen.
Toen ik zag dat het een hoornaar was, bleef ik rustig. Hij doet dan niets, omdat hij namelijk

alleen maar bijen wil wegpakken. En dat is erg nuttig, ook dat is de natuur. Ik heb het dan
over de ‘inheemse’ hoornaar, ook wel Europese hoornaar genoemd. Op de foto zie je hem
met de groene punaise. Je hebt ook nog de ‘Aziatische’ hoornaar (met rode punaise), die is
wel agressief.
Agressief
De Aziatische hoornaar heeft een minder geel achterlijf en gele poten. Hij hoort hier niet
thuis, maar komt hier wel voor. Omdat hij niet inheems is weten onze bijen zich er niet voor
te verdedigen en dit is een plaag voor de toekomst.
Papje
De inheemse hoornaar is een grote vriendelijke reus en een topjager. Hij is voor de mens
niet agressief, alleen als je te dicht bij de nest komt of het nest verstoort. Ook al zouden ze je
steken, dan is het gif minder sterk dan het gif van gewone wespen. Hoornaars gebruiken dat
gif om insecten te doden en dan met hun kaken de prooi tot een papje te vermalen om het
aan hun larven te voeren. Je kunt de inheemse hoornaar goed herkennen aan zijn gele
achterlijf en zwarte poten. Weer wat geleerd: de inheemse hoornaar is niet uit op zoetigheid
en het is een nuttig beestje.
Info
Elke twee weken wordt een natuurweetje gepubliceerd.
Alle gepubliceerde natuurweetjes lezen? Kijk op onze website
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes
Of wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel.
Aanmelden kan via https://www.ivn.nl/be of stuur een mailtje naar
secretaris.ivnbe@gmail.com

